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KOKOUSAIKA 

 

Tiistai 1.12.2020 klo 15.00 – 15:09 
 
KOKOUSPAIKKA 

 

TEAMS 
 

 
SAAPUVILLA 
OLLEET JÄSENET 
(ja merkintä siitä, 
kuka toimi puheen-
johtajana) 

 
Jäsen:      Paikalla: Varajäsen:     Paikalla: 

    

Esko Huttunen (Keskusta), pj.       Olli Minkkinen (Keskusta)    
Minna Back-Hytönen (Keskusta), I vpj.   Venla Luttinen (Keskusta)    
Heikki Haatainen (Keskusta), II vpj.     Kalevi Pakarinen (Keskusta)    
Eeva Jäntti (Keskusta)                 Satu Hänninen (Keskusta)    
Uolevi Laitinen (Keskusta)      Hannu Haapamaa (Keskusta)   
Raimo Mäki (PS)        Mirja Liimatainen (Keskusta)   
Seija Pisto (SDP)                  Riitta Kukko (SDP)    
  

 
MUUT SAAPUVILLA  
OLLEET 
(ja läsnäolon  
peruste) 

 
               Paikalla: 
Markku Forss (Keskusta), kvalt. pj.        
Tuomas Kuhmonen (Keskusta), kvalt. I varapj.       
Hanne Mantere (SDP), kvalt II varapj.       
Pia Harmokivi, kunnanjohtaja, esittelijä       
Mirkka Ronkanen, kunnansihteeri, pöytäkirjanpitäjä     
 

 
LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖS-
VALTAISUUS 

 

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 
ASIAT 

 

256 
 

 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA 
(tarkastuspaikka ja -
aika sekä tarkas-
tajien valinta) 

 

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 
 
 

 
PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

 
Puheenjohtaja     Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Esko Huttunen    Mirkka Ronkanen 

 
PÖYTÄKIRJAN  
TARKASTUS 
Pöytäkirja on 
tarkastettu ja todettu 
kokouksen kulun 
mukaiseksi. 

 
Tarkastusaika 

1.12.2020 
 
 

Pöytäkirja tarkastettiin kokouksessa. 
 

 
PÖYTÄKIRJA ON 
PIDETTY 
YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 

 
Paikka ja pvm 

Yleisessä tietoverkossa 2.12.2020 alkaen sekä kunnantoimistolla 2.12.2020 
 
Virka-asema     Allekirjoitus 
 

Kunnansihteeri    Mirkka Ronkanen 
 
 
 
 



VESANNON KUNTA      KOKOUSKUTSU 
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Kokousaika 

 

Tiistai 1.12.2020 klo 15.00 
 
Kokouspaikka 

 

TEAMS 
Käsiteltävät asiat 
 
Asia Liite 
 
256 1,2 
 
 

 
 
 
 
Pohjois-Savon liiton perussopimuksen muuttaminen 
 
 

 
Pöytäkirjan nähtävänäpito 

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty 
oikaisuvaatimusohjeet, pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä 
tietoverkossa 7.12.2020 alkaen sekä kunnantoimistolla 7.12.2020. 
 

 
Puheenjohtaja 
 
 

 
ESKO HUTTUNEN 
Esko Huttunen 
Kunnanhallituksen puheenjohtaja 
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Kunnanhallitus 256 §  1.12.2020       264 
 
 
POHJOIS-SAVON LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 
 
Khall § 256  Pohjois-Savon liiton voimassa oleva perussopimus on tullut voimaan 1.11.2010. Sen 

jälkeen kuntalaki on muuttunut 1.5.2015, kuntayhtymän jäsenkuntia on yhdistynyt, 
ja vuoden 2021 alusta kuntayhtymän jäseneksi liittyy Joroisten kunta. Kuntalain 
(419/2015) 56 §:ssä säädetään kuntayhtymän perussopimuksessa sovittavista 
asioista, joista uusia asioita ovat tarvittaessa sopiminen järjestämisvastuun 
siirtymisestä, menettelystä kuntayhtymän alijäämän kattamisesta, ja talouden ja 
toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsen kunnille. 

 
 Kuntalain 57 §:n mukaan, jos perussopimuksessa ei ole toisin sovittu, 
perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä 
kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien 
yhteenlasketusta asukasluvusta. Pohjois-Savon liiton perussopimuksessa ei ole 
sovittu perussopimuksen muuttamisesta. 

  
 Liitteenä on maakuntahallituksen ehdotus perussopimuksen muuttamisesta 
Pohjois-Savon kuntien valtuustojen hyväksyttäväksi. Lisäksi perussopimus 
lähetetään Joroisten kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi, koska Joroinen on osa 
Pohjois-Savoa 1.1.2021 alkaen. Ehdotus käsittää vain välttämättömät muutokset ja 
lisäykset, joita ovat jäsenkuntaluettelon päivittäminen, termien ja viittausten 
päivittäminen ajan tasalle, sekä kuntalain edellyttämät lisäykset alijäämän 
kattamisesta ja talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista 
jäsenkunnille. Lisäykset ovat pykälinä 29, 30 ja 31. Lisäksi perussopimukseen on 
lisätty uusi pykälä (38) uuden jäsenkunnan liittymisestä. Vastaavasti entiset pykälät 
29 - 37 on siirretty pykäliksi 32 - 41. 
 
Perussopimuksen uudet säädökset eivät vaikuta lähivuosina liiton käytännön 
toimintaan, koska Pohjois-Savon liitossa alijäämän kattaminen ei ole ajankohtaista 
taseessa olevan ylijäämän vuoksi, ja liiton toimisto on laatinut jo aikaisemminkin 
puolivuosittain raportin toiminnastaan. Pohjois-Savon liitolla ei ole sellaista 
järjestämisvastuullaan olevaa toimintaa, minkä siirtämisestä olisi 
tarkoituksenmukaista sopia perussopimuksessa, joten säädöstä järjestämisvastuun 
siirtämisestä ei perussopimukseen esitetä. 
 
Liitteessä n:o 1 Pohjois-Savon liiton perussopimuksen muutokset. 
Liitteessä n:o 2 Pohjois-Savon liiton uusi perussopimus. 
(Valm. ksiht. MR) 
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Khall § 256  Kunnanjohtajan päätösehdotus: Kunnanhallitus hyväksyy Pohjois-Savon liiton 

uuden perussopimuksen, joka tulee voimaan 1.1.2021 alkaen ja esittää sitä edelleen 
valtuustolle hyväksyttäväksi. 

 
 Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa. 
 
 Päätös: 
  
 Hyväksyttiin. 
  
 Tämä pykälä tarkastettiin kokouksessa. 
 
 _____________ 
 
 
 
 
  

Lisätiedot: Kunnanjohtaja Pia Harmokivi, puh. 044 2825590, pia.harmokivi@vesanto.fi 
 
 
  
  
 
 

 
 



 

 

 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

 
Kunta    Kokouspäivämäärä 

VESANNON KUNTA 
 
Valtuusto/hallitus/lautakunta 

Kunnanhallitus       1.12.2020 
        
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen  
perusteet 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 410/2015 §.n 136 mukaan oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät  
 

256 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 410/2015 §:n 134 mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät 
 

 
 
Lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 808/2019 6 § 2. mom. mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 

 
 
 
 
 

 
 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimus
viranomainen  ja 
-aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite 

 
Vesannon kunnanhallitus 
Keskustie 5, 72300 VESANTO 
Sähköposti: vesannon.kunta@vesanto.fi 
 
 
Pykälät 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
 

Liitetään pöytäkirjaan 



 

 

VALITUSOSOITUS 
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on 
oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen 
sekä kunnan jäsen. 
 
Valitusviranomainen, osoite 

 Itä-Suomen hallinto-oikeus  
 Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64, 70100 KUOPIO 
 Postiosoite: PL 1744, 70101 KUOPIO  
 Puh. 029 56 42502, fax. 029 56 42501  
 Sähköposti: ita-suomi.hao@oikeus.fi 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointi- 
palvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet    
 
Kunnallisvalitus, pykälät 

 
 
 
Hallintovalitus, pykälät 

 

 
 
Valitusaika 
 
30  päivää 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valitusaika 
  
 30 päivää 
 

Muu valitusviranomainen, osoite                              

 
Pykälät 
 

 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.  
Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 

Valitusaika 
 
    päivää 

  
Oikaisuvaatimus-/ 
valituskirjelmän 
sisältö 

Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 

 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos 
oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimus-/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat 
ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä 
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen 
ajankohdasta. 
 
Oikaisuvaatimus-/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa 
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja 
sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä/HLL 21 §:ssä säädetään. 
 

Oikaisuvaatimus-/ 
valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimus-/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään 
oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-
/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, 
saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan 
viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin 
asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                                     Pykälät 

 
Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite                                      Pykälät 
 

Lisätietoja Tuomioistuinlain (11.12.2015/1455) 2 §:ssä säädettyjä oikeudenkäyntimaksuja on tarkistettu oikeusministeriön 
asetuksella (31.12.2018/1383). Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 
1.1.2019 alkaen vireille tulevissa asioissa 260 euroa. Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä 
oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa.  
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei 
peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä asioissa, 
joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja 
maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.      Liitetään pöytäkirjaan


